Datablad

HP Pavilion x360
11-k105no
360 graders mångsidighet. Ett smart pris.
Det finns ingen begränsning för vad denna
prisvärda omvandlingsbara dator kan utföra.
Omvandla enkelt från bärbar dator till
stativ-, tält- och plattläge. Det är en app-älskande,
anslutningsvänlig 360 graders vikbar maskin.

Fyra mångsidiga lägen
Arbeta i notebook-läge, titta på film i stativläge eller spela spel i tältläge och använd som platta när du
reser. Med det nya gångjärnet, växlar du enkelt mellan valfritt läge efter humör.
Släppa loss batteritiden
Strunta i sladdarna och anta dagens utmaningar med ett batteri som håller länge. Säg farväl till
vägguttaget. Hejsan världen där ute.
Lagringsutrymme med plats för allt
Vem hade en aning om att en så slimmad maskin kunde lagra så mycket? Upp till 1 TB hårddisk, ljud med
B&O Play och ett enastående pris gör den här omvandlingsbara datorn till det smartaste valet för din
underhållning.1
HP Lounge, kom närmare dina favoritartister
Med obegränsad tillgång till musik och exklusivt innehåll finns inget behov att söka – det du vill ha
kommer till dig.2
Höjdpunkter:
● Windows 10 Home är här. Gör fantastiska saker tryggt och säkert och med den välbekanta känslan hos
Windows – fast bättre.3
● Navigera enkelt på den snabbsvarande pekskärmen och upplev filmerna och bilderna i livfull
HD-kvalitet.4
● Uträtta ärenden, res och använd den under långa dagar utan att behöva tänka på att ladda batteriet.5
● Säg adjö till surrande fläktar. Tack vare en innovativ design utan fläktar och synliga luftventiler är datorn
sval och tyst utan störande ljud från hårdvaran.

För hårddiskar, TB = 1 biljon byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är mindre. 2 Obegränsad tillgång till Universal Music-portfölj i 12 månader utan kostnad. Internetåtkomst krävs. 3 Alla funktioner är inte
tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. Systemen kan behöva uppgraderas och/eller förses med separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller BIOS-uppdatering för att dra full nytta av funktionerna
i Windows. Automatisk uppdatering av Windows 10 är alltid aktiverat. ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare krav kan läggas till över tid vid uppdateringar. Se http://www.microsoft.com. 4 HD-innehåll (high-definition)
krävs för visning av HD-bilder. 5 Batteritiden varierar på grund av olika faktorer, bland annat produktmodell, konfiguration, inlästa program, funktioner, användning, trådlös funktion och energihanteringsinställningar.
Batteriets maxkapacitet minskar naturligt ju längre det används. Gå till http://www.bapco.com för mer information.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Celeron® N3050 med Intel® HD Graphics (1,6 GHz, upp till 2,16 GHz, 2 MB cache, 2 kärnor)
Processorfamilj: Intel® Celeron®-processor

Minne

4 GB DDR3L SDRAM (1 x 4 GB)

Informationslagring

500 GB 5 400 rpm SATA SSHD; Flashcache: 8 GB; Flashcachenmodulen är utformad för att ge systemet snabbare svarstid och kan inte användas
som ett extra lagringsutrymme. Den kan tas bort av och är inte åtkomlig för användaren.
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Webbkamera

HP TrueVision HD-webbkamera (framåtvänd) med integrerad digital dubbelsystemsmikrofon

Sensorer

Accelerometer; Gyroskop; eCompass

Kommunikation

Integrerat 10/100 BASE-T Ethernet LAN; 802.11b/g/n (1x1) kombinerat med Bluetooth® 4.0 (Miracast-kompatibelt)

Användarvänlighet

Uttag för Kensington MicroSaver-lås; Startlösenord; Godkänner säkerhetslåsenheter från tredje part; Trusted Platform Module (TPM)

Bildskärm

29,5 cm (11,6") WLED-bakgrundsbelyst HD IPS-pekskärm (1 366 x 768)

Grafik

Intel HD-grafik

Ljud

B&O PLAY med två högtalare

Tangentbord

Fullstort chiclet-tangentbord; HP Imagepad med stöd för multipekgester

Portar

1 HDMI; 1 kombinerat för hörlurar/mikrofon; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ-45
1 SD-mediekortläsare för flera format

Funktioner

Omvandlingsbar

Batterityp

2-cells, 32 Wh prismatisk litiumjon

Strömförsörjning

45 W nätadapter

Produktens färg

Asksilver, mintgrönt hölje; Design med horisontella penseldrag

HP-appar

HP Games från WildTangent; HP Lounge; HP 3D DriveGuard

Programvara

Evernote; Netflix; Skype

Service och Support

McAfee LiveSafe™2

Ytterligare information

P/N: N8J23EA #UUW
UPC/EAN code: 889894538420

Vikt

1.46 kg; Förpackat: 2,19 kg; Vikten varierar för olika konfigurationer

Yttermått

30,6 x 20,8 x 2,25 cm; Förpackat: 46 x 29,4 x 7,6 cm; Måtten varierar för olika konfigurationer

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad

Garanti

1 års hämtnings- och returservice vid material- och tillverkningsfel
Du kan utöka garantin för produkten till totalt 3 år; om du vill veta mer, gå till sektionen "Tillval och tillbehör" på produktsidorna på hp.com.

25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online under sex månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive annulleringspolicy.
Internetabonnemang krävs men ingår inte. 2 McAfee LiveSafe 30 dagars kostnadsfritt prova på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 30 dagarna ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för
realtidsuppdateringar.)
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Kompatibla tillbehör och tjänster*
* Medföljer inte.
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